
กระบวนการปฏบิัตงิาน 

การรับช าระเงิน 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 



หน้า: 1 จาก 11   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

ให้ผู้ ชําระเงิน

A. การรับชาํระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ค่าหอพัก/ค่าสมัครสอบ/ค่าธรรมเนียมอื่น

การรับชําระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา/
ค่าหอพกั/ค่าสมคัรสอบ/ค่าธรรมเนียมอ่ืน
สามารถทําได้ 2 วิธี คือ 

- กรณีทัว่ไป ผู้ ชําระเงินสามารถชําระด้วย 
  Bill Payment ผา่นธนาคาร หรือ Counter   
  Service
- กรณีชําระลา่ช้า ผู้ ชําระเงินจะต้องนํา 
  เงินสด หรือ Cashier Cheque พร้อม
  ใบคําร้องขอชําระเงิน มาชําระเงินท่ี
  กองคลงั 
  

1. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ รับไฟล์การชําระ
เงินด้วย Bill Payment จากธนาคาร/
Counter Service หรือรับชําระเงิน จากผู้
ชําระเงิน 

กรณีชาํระด้วยเงนิสด/Cashier Cheque
2. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับตดัรายการรับ
ชําระในระบบ REG  และพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงนามผู้ รับเงินใน
ใบเสร็จรับเงิน และสง่ให้ผู้ ชําระเงิน

กรณีชาํระด้วย Bill Payment
3. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับนําข้อมลูการชําระ
เงินเข้าระบบ REG 

4. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับตดัรายการรับ
ชําระในระบบ REG  และพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงนามผู้ รับเงินใน
ใบเสร็จรับเงิน และสง่ให้ผู้ ชําระเงิน (เม่ือผู้
ชําระเงินติดตอ่ขอรับใบเสร็จรับเงิน)

5. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ Export รายงาน
การรับเงิน (REG) จากระบบ REG

6. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับบนัทกึรับเงิน
(ตามประเภทรายได้) ในระบบ AX และ
พิมพ์ใบสําคญัรับเงิน

กรณีมีรายการท ี่ต ัดชาํระไม่ได้ (ชาํระเงนิ-
ซ ํา้)
7. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับพิมพ์รายงาน
การรับชําระเงินซํา้จากระบบ REG

8. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับสง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

กรณีไม่มีรายการท ี่ต ัดชาํระไม่ได้
9. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ จดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอตรวจนบัเงินคงเหลือประจําวนั

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ

Supporting 
Documents

ข้อมลูการรับเงิน
จากธนาคาร/

Counter Service 

REG
ตดัรายการรับชําระ

FI-09 การตรวจ-
นบัเงินคงเหลือ
ประจําวนั

ประเภทการรับ
ชําระBill Payment

รับเอกสาร/
รับชําระเงิน

เงินสด/Cashier Cheque

ใบคําร้องขอ
ชําระเงินเงินสด/

Cashier 
Cheque

ใบเสร็จรับเงิน

ให้ผู้ ชําระเงิน

จากธนาคาร/Counter Service 
(กรณีชําระด้วย Bill Payment)

จากผู้ ชําระเงิน 
(กรณีชําระท่ีกองคลงั)

REG
นําข้อมลูการ

ชําระเงินเข้าระบบ

ใบเสร็จรับเงิน

Supporting 
Documents

ข้อมลูการรับเงิน
จากธนาคาร/

Counter Service 

ประเภทรายได้/วนัท่ี

รายงานการรับ
เงิน (REG)

REG
ตดัรายการรับชําระ

REG
Export รายงานการ

รับเงิน

ก

ก

จดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอตรวจนบัเงิน
คงเหลือประจําวนั

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้

(REG)

AX
บนัทกึรับเงิน 

(ตามประเภทรายได้)

มีรายการท่ีตดั
ชําระไม่ได้?ไมมี่

REG
พิมพ์รายงานการรับ

ชําระเงินซํา้มี

ไป ก 
หน้า 6

สง่เอกสารให้เจ้าหน้าท่ี
งานบญัชี ข

ข

ใบสําคญัรับเงิน
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รายงานการรับ
เงิน (REG) ใบสําคญัรับเงิน



หน้า: 2 จาก 11  
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

ให้ผู้ ชําระเงิน

สําเนาใบคําร้อง
ขอชําระเงิน

B. การรับชาํระเงนิค่าเทอม/ค่าหอพัก
โรงเรียนสาธ ิตมหาวทิยาลัยพะเยา

การรับชําระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา/
ค่าหอพกั/ค่าสมคัรสอบ/ค่าธรรมเนียมอ่ืน
สามารถทําได้ 2 วิธี คือ 

- กรณีทัว่ไป ผู้ ชําระเงินสามารถชําระด้วย 
  Bill Payment ผา่นธนาคาร หรือ Counter   
  Service
- กรณีชําระลา่ช้า ผู้ ชําระเงินจะต้องนํา 
  เงินสด หรือ Cashier Cheque พร้อม
  ใบคําร้องขอชําระเงิน มาชําระเงินท่ี
  กองคลงั 

1. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ รับไฟล์การชําระ
เงินด้วย Bill Payment จากธนาคาร/
Counter Service หรือรับชําระเงิน จากผู้
ชําระเงิน พร้อมทําสําเนาใบคําร้องขอชําระ
เงิน

กรณีชาํระด้วยเงนิสด/Cashier Cheque
2. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับตดัรายการรับ
ชําระในระบบคา่ธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตฯ

กรณีชาํระด้วย Bill Payment
3. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับนําข้อมลูการชําระ
เงินเข้าระบบคา่ธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตฯ

4. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับตดัรายการรับ
ชําระในระบบคา่ธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตฯ
และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงนามผู้ รับ
เงินในใบเสร็จรับเงิน และสง่ให้ผู้ ชําระเงิน

5. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ Export รายงาน
การรับเงิน (ระบบคา่ธรรมเนียมฯ) จาก
ระบบคา่ธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตฯ

6. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับนําเข้ารายงาน
การรับเงินไปยงัระบบ AX พิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงนามผู้ รับเงินใน
ใบเสร็จรับเงิน สง่ให้ผู้ ชําระเงิน และพิมพ์
ใบสําคญัรับเงิน

กรณีมีรายการท ี่ต ัดชาํระไม่ได้ (ชาํระเงนิ-
ซ ํา้)
7. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับพิมพ์รายงาน
การรับชําระเงินซํา้ จากระบบคา่ธรรมเนียม
โรงเรียนสาธิตฯ

8. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับสง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

กรณีไม่มีรายการท ี่ต ัดชาํระไม่ได้
9. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ จดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอตรวจนบัเงินคงเหลือประจําวนั

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ

Supporting 
Documents

ข้อมลูการรับเงิน
จากธนาคาร/

Counter Service 

ระบบคา่ธรรมเนียมฯ
ตดัรายการรับชําระ

FI-09 การตรวจ-
นบัเงินคงเหลือ
ประจําวนั

ประเภทการรับ
ชําระBill Payment

รับเอกสาร/
รับชําระเงิน

เงินสด/Cashier Cheque

ใบคําร้องขอ
ชําระเงินเงินสด/

Cashier 
Cheque

ใบเสร็จรับเงิน

ให้ผู้ ชําระเงิน

จากธนาคาร/Counter Service 
(กรณีชําระด้วย Bill Payment)

จากผู้ ชําระเงิน 
(กรณีชําระท่ีกองคลงั)

ระบบคา่ธรรมเนียมฯ
นําข้อมลูการ

ชําระเงินเข้าระบบ

ใบเสร็จรับเงิน

Supporting 
Documents

ข้อมลูการรับเงิน
จากธนาคาร/

Counter Serviceรายงานการรับ
ชําระเงินซํา้ (ระบบ
คา่ธรรมเนียมฯ)

ประเภทรายได้/วนัท่ี

รายงานการรับ
เงิน (ระบบ

คา่ธรรมเนียมฯ)

ระบบคา่ธรรมเนียมฯ
ตดัรายการรับชําระ

ระบบคา่ธรรมเนียมฯ
Export รายงานการ

รับเงิน

ข

ก

จดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอตรวจนบัเงิน
คงเหลือประจําวนั รายงานการรับ

ชําระเงินซํา้ (ระบบ
คา่ธรรมเนียมฯ)

AX
นําเข้ารายงานการรับ

เงิน

มีรายการท่ีตดั
ชําระไม่ได้?ไมมี่

ระบบคา่ธรรมเนียมฯ
พิมพ์รายงานการรับ

ชําระเงินซํา้มี

ไป ก 
หน้า 6

สง่เอกสารให้เจ้าหน้าท่ี
งานบญัชี ข

ข

ใบสําคญัรับเงิน

ใบสําคญัรับเงิน
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หน้า: 3 จาก 11   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

ให้ผู้ ชําระเงิน

สําเนาใบแจ้งหนี ้

C. การรับชาํระค่าเช่าสถานที่และค่า
สาธารณูปโภค

การรับชําระเงินคา่เชา่สถานท่ีและคา่
สาธารณปูโภคสามารถทําได้ 2 วิธี คือ 

- กรณีท่ีหนึง่ ผู้ ชําระเงินสามารถชําระด้วย 
  Bill Payment ผา่นธนาคาร 
- กรณีท่ีสอง ผู้ ชําระเงินจะต้องนํา 
  เงินสด หรือ Cashier Cheque พร้อม
  ใบแจ้งหนี ้มาชําระเงินท่ีกองคลงั 
  

1. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ รับไฟล์การชําระ
เงินด้วย Bill Payment จากธนาคาร หรือ
รับชําระเงิน จากผู้ ชําระเงิน

กรณีชาํระด้วยเงนิสด/Cashier Cheque
2. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับตดัรายการรับ
ชําระในระบบระบบสาธารณปูโภค

กรณีชาํระด้วย Bill Payment
3. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับนําข้อมลูการชําระ
เงินเข้าระบบระบบสาธารณปูโภค

4. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับตดัรายการรับ
ชําระในระบบระบบสาธารณปูโภคและ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงนามผู้ รับเงิน
ในใบเสร็จรับเงิน และสง่ให้ผู้ ชําระเงิน

5. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ Export รายงาน
การรับเงิน (ระบบสาธารณปูโภค) จาก
ระบบระบบสาธารณปูโภค

6. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับนําเข้ารายงาน
การรับเงินไปยงัระบบ AX พิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงนามผู้ รับเงินใน
ใบเสร็จรับเงิน สง่ให้ผู้ ชําระเงิน และพิมพ์
ใบสําคญัรับเงิน 

กรณีมีรายการท ี่ต ัดชาํระไม่ได้ (ชาํระเงนิ-
ซ ํา้)
7. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับพิมพ์รายงาน
การรับชําระเงินซํา้จากระบบสาธารณปูโภค

8. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับสง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

กรณีไม่มีรายการท ี่ต ัดชาํระไม่ได้
9. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ จดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอตรวจนบัเงินคงเหลือประจําวนั

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ

Supporting 
Documentsข้อมลูการรับเงิน

จากธนาคาร

ระบบสาธารณปูโภค
ตดัรายการรับชําระ

FI-09 การตรวจ-
นบัเงินคงเหลือ
ประจําวนั

ประเภทการรับ
ชําระBill Payment

รับเอกสาร/
รับชําระเงิน

เงินสด/Cashier Cheque

ใบแจ้งหนี ้
เงินสด/
Cashier 
Cheque

จากธนาคาร/Counter Service 
(กรณีชําระด้วย Bill Payment)

จากผู้ ชําระเงิน 
(กรณีชําระท่ีกองคลงั)

ระบบสาธารณปูโภค
นําข้อมลูการ

ชําระเงินเข้าระบบ

ใบเสร็จรับเงิน

Supporting 
Documentsข้อมลูการรับเงิน

จากธนาคารรายงานการรับ
ชําระเงินซํา้ (ระบบ
สาธารณปูโภค)

ประเภทรายได้/วนัท่ี

รายงานการรับ
เงิน (ระบบ

สาธารณปูโภค)

ระบบสาธารณปูโภค
ตดัรายการรับชําระ

ระบบสาธารณปูโภค
Export รายงานการ

รับเงิน

ก

ก

จดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอตรวจนบัเงิน
คงเหลือประจําวนั รายงานการรับ

ชําระเงินซํา้ (ระบบ
สาธารณปูโภค)

AX
นําเข้ารายงานการรับ

เงิน

มีรายการท่ีตดั
ชําระไม่ได้?ไมมี่

ระบบสาธารณปูโภค
พิมพ์รายงานการรับ

ชําระเงินซํา้มี

ไป ก 
หน้า 6

สง่เอกสารให้เจ้าหน้าท่ี
งานบญัชี ข

ข

ใบสําคญัรับเงิน

ใบสําคญัรับเงิน

1

23

4

5

6

7

8

9



หน้า: 4 จาก 11   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

D. การรับชาํระเงนิลงทะเบียนจาก กยศ./ 
 กรอ.

1. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับเอกสารข้อมลูเงิน
ลงทะเบียนจากกยศ./กรอ.

2. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับบนัทกึรับเงิน
ลงทะเบียนจากกยศ./กรอ.ในระบบ AX 
และพิมพ์ใบสําคญัรับเงิน

3. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับนําเข้าข้อมลูเงิน
ลงทะเบียนในระบบ REG 

4. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับตดัรายการชําระ
เงินในระบบ REG

5. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ Export รายงาน
การรับเงิน (ข้อมลูเงินละทะเบียน)

6. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับบนัทกึรับเงิน
(ตามประเภทรายได้) ในระบบ AX

กรณีไม่มีรายการท ี่ต ัดชาํระไม่ได้
7. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ จดัทําสรุป
รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน

กรณีมีรายการท ี่ต ัดชาํระไม่ได้
8. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับพิมพ์รายงานนิสติ
สํารองจ่าย/นิสติพ้นสภาพจากระบบ REG

9. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับจดัทํา/แก้ไขไฟล์
โอนเงินคืนนิสติ/กยศ./กรอ. และสรุป
รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ
กยศ. หมายถึง กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
กรอ. หมายถึง กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ

Supporting 
Documentsข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน

รับเอกสาร

จากกยศ./กรอ.

REG
นําเข้าข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน

AX
บนัทกึรับเงิน

ใบสําคญัรับเงิน

รายงานการรับ
เงิน (ข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน)

REG
ตดัรายการรับชําระ

REG
Export รายงานการ

รับเงิน

รายงานนิสติ
สํารองจ่าย/นิสติ

พ้นสภาพ

AX
บนัทกึรับเงิน

(ตามประเภทรายได้)

สํารองจ่าย/นิสติ
พ้นสภาพ?ไมมี่

REG
พิมพ์รายงานนิสติ
สํารองจ่าย/นิสติพ้น

สภาพ
มี

จดัทําสรุป
รายละเอียด
ใบเสร็จรับเงิน

Supporting 
Documents
ข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน

ใบสําคญัรับเงิน
รายงานการรับ
เงิน (ข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน)

รายงานสรุป
รายละเอียด
ใบเสร็จ

ไป ข 
หน้า 5

จดัทํา/แก้ไขไฟล์โอน
เงินคืนนิสติ/กยศ./
กรอ. และสรุป

รายละเอียดใบเสร็จ

ไป ค
หน้า 5

จาก ง 
หน้า 5

ไฟล์โอนเงินคืน
นิสติ/กยศ./กรอ.

1

2

3

4

5

6
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หน้า: 5 จาก 11   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

11. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับจดัทําและพิมพ์ใบ
เบิกเงิน (PE) จากระบบ AX

12. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับสง่เอกสารให้
หวัหน้างานการเงินรับเพ่ือตรวจสอบ

13.หวัหน้างานการเงินรับตรวจสอบความ
ถกูต้องของรายงานสรุปรายละเอียดใบเสร็
จรับเงินและไฟล์โอนเงินคืนนิสิต/
กยศ./กรอ. โดยต้องสอดคล้องกบั
ใบสําคญัรับ-เงินและ
ข้อมลูเงินลงทะเบียนท่ีได้รับ

กรณีไม่ถูกต้อง
14.หวัหน้างานการเงินรับแจ้งเจ้าหน้าท่ีงาน

การรับให้แก้ไข

กรณีถูกต้อง
15. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับสง่ใบเบิกเงิน 

(PE) ให้เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี (ถ้ามีการโอน
เงินคืน)เพื่อดําเนินการบนัทกึเจ้าหนีต้าม
กระบวนการ AC-01การบนัทกึเจ้าหนี ้

16. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับนําเข้ารายงาน
สรุปรายละเอียดใบเสร็จรับเงินไปยงัระบบ 
กยศ./กรอ.

17. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับจดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้รอการตรวจนบัเงินคงเหลื
อประจําวนั ตามกระบวนการ FI-09 การ
ตรวจนบัเงินคงเหลือประจําวนั

หวัหน้างานการเงินรับ

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ถกูต้อง? ถกูต้อง

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ

FI-09 การตรวจ-
นบัเงินคงเหลือ
ประจําวนั

จดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอตรวจนบัเงิน
คงเหลือประจําวนั

จาก ค 
หน้า 4

ไป ง
หน้า 4

 AC-01 การบนัทกึ
เจ้าหนี ้

จาก ข 
หน้า 4

AX
จดัทําใบเบิกเงิน

ใบเบิกเงิน (PE)

สง่เอกสารให้หวัหน้า
งานการเงินรับ

ไมถ่กูต้อง

สง่ใบเบิกเงิน (PE) ให้
เจ้าหน้าท่ีบญัชี (ถ้ามี
การโอนเงินคืน)

ใบสําคญัรับเงิน Supporting 
Documents
ข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน

รายงานสรุป
รายละเอียด
ใบเสร็จ

ไฟล์โอนเงินคืน
นิสติ/กยศ./กรอ.

รายงานการรับ
เงิน (ข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน)

รายงานนิสติ
สํารองจ่าย/นิสติ

พ้นสภาพ
ใบเบิกเงิน (PE)

ใบสําคญัรับเงิน Supporting 
Documents
ข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน

รายงานสรุป
รายละเอียด
ใบเสร็จ

ไฟล์โอนเงินคืน
นิสติ/กยศ./กรอ.

รายงานการรับ
เงิน (ข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน)

รายงานนิสติ
สํารองจ่าย/นิสติ

พ้นสภาพ
ใบเบิกเงิน (PE)

ระบบกยศ./กรอ.
นําเข้ารายงานสรุป
รายละเอียดใบเสร็จ

ใบสําคญัรับเงิน Supporting 
Documents
ข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน

รายงานสรุป
รายละเอียด
ใบเสร็จ

ไฟล์โอนเงินคืน
นิสติ/กยศ./กรอ.

รายงานการรับ
เงิน (ข้อมลูเงิน
ลงทะเบียน)

รายงานนิสติ
สํารองจ่าย/นิสติ

พ้นสภาพ
ประเภทรายได้/วนัท่ี

11

12

13

แจ้งเจ้าหน้าท่ีงาน
การเงินรับให้แก้ไข

14

15

16

17



หน้า: 6 จาก 11   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

E. การปรับปรุงรายการรับชาํระเงนิซํา้

1. เม่ือได้รับรายงานการรับชําระเงินซํา้จาก
เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ เจ้าหน้าท่ีงาน
บญัชีบนัทกึ/แก้ไขรายการปรับปรุงบญัชี
ในระบบ AX

2. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีสง่เอกสารให้หวัหน้า
งานบญัชีเพื่อตรวจสอบ

3. หวัหน้างานบญัชีตรวจสอบความถกูต้อง
ของการบนัทกึบญัชี โดยเปรียบเทียบกบั
รายงานการรับชําระเงินซํา้

กรณีถูกต้อง
4. หวัหน้างานบญัชีลงนามผู้ตรวจสอบใน

ใบสําคญัทัว่ไป/ใบสําคญัตัง้เจ้าหนี ้และสง่
เอกสารให้เจ้าหน้าที่งานบญัชี

5. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีจดัเก็บเอกสารเข้าแฟม้
เรียงตามเลขท่ีใบสําคญัทัว่ไป/ใบสําคญั
ตัง้เจ้าหนี ้

เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี
จาก ก 
หน้า 
1,2,3

AX
บนัทกึ/แก้ไขรายการ
ปรับปรุงบญัชี

สง่เอกสารให้หวัหน้า
งานบญัชี

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้

(REG)

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้ (ระบบ
คา่ธรรมเนียมฯ)

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้ (ระบบ
สาธารณปูโภค)

ใบสําคญัทัว่ไป/
ใบสําคญัตัง้
เจ้าหนี ้

หวัหน้างานบญัชี

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้

(REG)

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้ (ระบบ
คา่ธรรมเนียมฯ)

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้ (ระบบ
สาธารณปูโภค)ใบสําคญัทัว่ไป/

ใบสําคญัตัง้
เจ้าหนี ้

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ถกูต้อง?ไมถ่กูต้อง

ถกูต้อง

ลงนามและสง่เอกสาร
ให้จ้าหน้าท่ีงานบญัชี

จดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้

เลขท่ี

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้

(REG)

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้ (ระบบ
คา่ธรรมเนียมฯ)

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้ (ระบบ
สาธารณปูโภค)ใบสําคญัทัว่ไป/

ใบสําคญัตัง้
เจ้าหนี ้

จบ

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้

(REG)

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้ (ระบบ
คา่ธรรมเนียมฯ)

รายงานการรับ
ชําระเงินซํา้ (ระบบ
สาธารณปูโภค)ใบสําคญัทัว่ไป/

ใบสําคญัตัง้
เจ้าหนี ้

1

2

3

4
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หน้า: 7 จาก 11   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

F. การรับเงนิรับฝากวจิัย

1. เม่ือได้รับใบนําสง่เงินรับฝากวิจยัจาก
กองบริหารงานวิจยัฯ /ผู้ วิจยั เจ้าหน้าที่งาน-
การเงินรับตรวจสอบโครงการวิจยัวา่เป็น
โครงการใหมห่รือไม่

กรณีเป็นโครงการวจิัยใหม่
2. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับสร้างรหสั
โครงการวิจยั (มิติโครงการ) ในระบบ AX

3. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับบนัทกึรับเงินใน
ระบบ AX ตามรหสัโครงการวิจยั และพิมพ์
ใบสําคญัรับเงิน

กรณีได้รับเงนิเป็นเช ็ค
4. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ในระบบ AX พร้อมลงนามผู้ รับเงินใน
ใบเสร็จรับเงินสง่ให้ผู้สนบัสนนุเงินวิจยั

5. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับจดัทําสําเนาหน้า
เช็คและนําเช็คฝากธนาคาร

6. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับจดัเก็บสําเนาหน้า
เช็คและใบนําฝากเช็คเข้าแฟม้รอการ
กระทบยอดตามกระบวนการ AC-05 การ
ปรับปรุงบญัชีสิน้งวด- การเงิน

หมายเหตุ
ทุกส้ินเดือน กรณีได้รับเงินเป็นเช็ค
ให้เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ ดําเนินการตาม
กระบวนการในหน้า 10

กรณีได้รับเงนิเป็นเงนิโอน
7. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ในระบบ AX ให้ผู้สนบัสนนุเงินวิจยั

8. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับจดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอการตรวจนบัเงินคงเหลือประจําวนั 
ตามกระบวนการ FI-09 การตรวจนบัเงิน
คงเหลือประจําวนั

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ Pay-in Slip
เช็คใบนําสง่เงินรับ

ฝากวิจยั

หรือ

จากกองบริหารงานวิจยัฯ/ผู้ วิจยั

AX
บนัทกึรับเงินตามรหสั

โครงการวิจยั

โครงการวิจยั
ใหม?่ ไมใ่ช่ใช่

AX
สร้างรหสัโครงการวิจยั

ใบเสร็จรับเงิน

ให้ผู้สนบัสนนุเงินวิจยั

AX
ตรวจสอบรหสั
โครงการวิจยั

จาก ช
หน้า 10

เช็ค/เงินโอน?
AX

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

เช็ค เงินโอน

ใบสําคญัรับเงิน

ก

AX
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

ให้ผู้สนบัสนนุเงินวิจยั

จดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอตรวจนบัเงิน
คงเหลือประจําวนั

ประเภทรายได้

FI-09 การตรวจ-
นบัเงินคงเหลือ
ประจําวนั

จดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้รอการ
กระทบยอด

ใบนําฝากเช็ค

จากธนาคาร
สําเนาหน้าเช็ค
ใบนําฝากเช็ค

วนัท่ี

AC-05 
การปรับปรุงบญัชี
สิน้งวด- การเงิน

สําเนาหน้าเช็ค

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ Pay-in Slip
ใบนําสง่เงินรับ
ฝากวิจยั ใบสําคญัรับเงิน

ก

จดัทําสําเนาหน้า
เช็คและนําเช็ค
ฝากธนาคาร

เช็ค
ให้ธนาคาร

1

2 3

4

5

6
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หน้า: 8 จาก 11   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

Supporting 
Documents
สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

G. การรับชาํระเงนิอ ื่นๆ

1. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับตรวจนบัเงินและ
ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กรณีไม่ถูกต้อง
2. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับแจ้งผู้ ชําระเงิน/ผู้
นําสง่เงินให้แก้ไข

กรณีถูกต้อง
3. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับเรียกดรูายการ
ลกูหนี ้(ถ้ามีการบนัทกึ) และบนัทกึรับเงิน
ในระบบ AX

กรณีได้รับเงนิเป็นเงนิสด/เงนิโอน
4. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ในระบบ AX พร้อมลงนามผู้ รับเงินใน
ใบเสร็จรับเงินให้ผู้ ชําระเงิน

5. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับจดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอการตรวจนบัเงินคงเหลือประจําวนั 
ตามกระบวนการ FI-09 การตรวจนบัเงิน
คงเหลือประจําวนั

กรณีได้รับเงนิเป็นเช ็ค
6. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ในระบบ AX ให้ผู้ ชําระเงิน

7. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับจดัทําสําเนาหน้า
เช็คและนําเช็คฝากธนาคาร

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ
จากผู้ รับชําระเงิน

(กรณีรับชําระนอกสถานท่ี)
Pay-in SlipSupporting 

Documents
สําเนา

ใบเสร็จรับเงินใบนําสง่เงิน/
บนัทกึข้อความ
ขอนําสง่เงิน

เงินสด
หรือ

จากผู้ ชําระเงิน
(กรณีรับชําระท่ีกองคลงั)

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ถกูต้อง?ไมถ่กูต้อง

แจ้งผู้ ชําระ/ผู้ นําสง่
เงินให้แก้ไข

ถกูต้อง

AX
เรียกดรูายการ

ลกูหนี ้(ถ้ามี) และ
บนัทกึรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

ให้ผู้ ชําระเงิน

ใบนําสง่เงิน/
บนัทกึข้อความ
ขอนําสง่เงิน

จดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอตรวจนบัเงิน
คงเหลือประจําวนั

ประเภทรายได้

FI-09 การตรวจ-
นบัเงินคงเหลือ
ประจําวนั

AC-02 การบนัทกึ
ลกูหนี ้

Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ

ใบแจ้งหนี ้
Pay-in Slip

เงินสด/
เช็ค

หรือ

Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ
ใบแจ้งหนี ้

Pay-in Slip

เงินสด/เงินโอน
/เช็ค?เงินสด/เงินโอน

ไป จ
หน้า 9

เช็ค

AX
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

จาก ซ
หน้า 10

จดัทําสําเนาหน้า
เช็คและนําเช็ค
ฝากธนาคาร

เช็ค
ให้ธนาคาร

สําเนาหน้าเช็ค

AX
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

ให้ผู้ ชําระเงิน

1

2 3
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หน้า: 9 จาก 11   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

8. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับจดัเก็บสําเนาหน้า
เช็คและใบนําฝากเช็คเข้าแฟม้รอการ
กระทบยอดตามกระบวนการ AC-05 การ
ปรับปรุงบญัชีสิน้งวด- การเงิน

หมายเหตุ
ทุกส้ินเดือน ให้เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ 
ดําเนินการตามกระบวนการในหน้า 9

9. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับจดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอการตรวจนบัเงินคงเหลือประจําวนั 
ตามกระบวนการ FI-09 การตรวจนบัเงิน
คงเหลือประจําวนั

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ

จาก จ 
หน้า 8

จดัเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มรอตรวจนบัเงิน
คงเหลือประจําวนั

ประเภทรายได้

FI-09 การตรวจ-
นบัเงินคงเหลือ
ประจําวนั

จดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้รอการ
กระทบยอด

ใบนําฝากเช็ค

จากธนาคาร
สําเนาหน้าเช็ค
ใบนําฝากเช็ค

วนัท่ี

AC-05 
การปรับปรุงบญัชี
สิน้งวด- การเงิน

Supporting 
Documents
สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน
Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ
ใบแจ้งหนี ้

ใบนําสง่เงิน/
บนัทกึข้อความ
ขอนําสง่เงิน

ใบนําฝากเช็ค

8

9



หน้า: 10 จาก 11   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

เม่ือเช็คถงึกําหนดขึน้เงิน

1. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับดําเนินการปรับ
สมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือ พิมพ์ 
E-Statement จากเว็บไซต์ธนาคาร

กรณีเช ็คผ่าน
2. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับสง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีบนัทกึรายการเงินเข้า
บญัชี

กรณีเช ็คไม่ผ่าน
3. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ รับใบคืนเช็คจาก
ธนาคาร และ ประสานงานผู้ ชําระเงินให้
เปล่ียนเช็คหรือชําระเงินด้วยวิธีอ่ืน

4. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับสง่เอกสารให้งาน
บญัชีเพ่ือบนัทกึเช็คคืน

เจ้าหน้าท่ีงานการเงินรับ
เม่ือเช็คถงึกําหนดขึน้เงิน

เช็คผ่าน/
ไมผ่่าน?

เช็คไม่ผา่น

ประสานงานผู้ ชําระเงิน
ให้เปล่ียนเช็คหรือ
ชําระเงินด้วยวิธีอ่ืน

เช็คผ่าน

ปรับสมดุบญัชีเงินฝาก
ธนาคาร หรือ พิมพ์
E-Statement จาก
เว็บไซต์ธนาคาร

E-Statement
สําเนาสมดุ
บญัชีเงินฝาก
ธนาคาร

สง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี
บนัทกึรายการ
เงินเข้าบญัชี

ไป ฉ
หน้า 11

สง่เอกสารให้
งานบญัชีบนัทกึ

เช็คคืน

ใบคืนเช็ค

จากธนาคาร

ไป ซ
หน้า 8

เช็ครับจาก
การรับชําระเงินอื่นๆ

ประเภทการรับ
ชําระเงิน

ไป ช
หน้า 7

เช็ครับจาก
เงินรับฝากวิจยั

ไป ฌ
หน้า 11

ก

ก

จากแฟม้รอการกระทบยอด
ใบนําฝากเช็ค
สําเนาหน้าเช็ค

1

2 3

4



หน้า: 11 จาก 11   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานการเงินรับ

กระบวนการหลกั: 4. งานการเงินรับ/จ่าย (FI)
กระบวนการยอ่ย: FI-06 การรับชําระเงิน

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

E-Statement
สําเนาสมดุ
บญัชีเงินฝาก
ธนาคาร

เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี
จาก ฉ
หน้า 10

จาก ฌ
หน้า 10

ใบนําฝากเช็ค
สําเนาหน้าเช็ค

AX
บนัทกึรายการเงินเข้า

บญัชี

AX
บนัทกึเช็คคืน

ใบสําคญัทัว่ไป ใบสําคญัทัว่ไป

จดัเก็บ
เอกสารเข้า
แฟ้ม

เลขท่ี

กรณีเช ็คผ่าน
5. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีบนัทกึรายการเงินเข้า
บญัชีในระบบ AX และพิมพ์ใบสําคญัทัว่ไป

กรณีเช ็คไม่ผ่าน
6. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีบนัทกึเช็คคืนในระบบ 

AX และพิมพ์ใบสําคญัทัว่ไป

7. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีจดัเก็บเอกสารเข้าแฟม้
เรียงตามเลขท่ีใบสําคญัทัว่ไป

จบ

E-Statement
สําเนาสมดุ
บญัชีเงินฝาก
ธนาคาร

ใบนําฝากเช็ค
สําเนาหน้าเช็ค
ใบคืนเช็ค

E-Statement
สําเนาสมดุ
บญัชีเงินฝาก
ธนาคาร

ใบนําฝากเช็ค
สําเนาหน้าเช็ค
ใบคืนเช็ค

ใบสําคญัทัว่ไป

5 6
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